Řadový kamenný dům v centru s výhledem na moře, Brač, Chorvatsko

ID nemovitosti CHBL11875K
Město Supetar
Typ Komerční / Penzion
Plocha 62 m2
Pozemek 212 m2
Parking Venkovní veřejné
Stav nemovitosti Po rekonstrukci
Typ zakázky Prodej
Rok výstavby 1960
Stav zakázky Aktivní
Podtyp nemovitosti Penzion
Cena 300 000 €

Dovolujeme si Vám nabídnout řadový kamenný dům s výhledem na moře a v centru města Supetar na ostrově Brač ve Splitské oblasti v
Chorvatsku. Dům o dvou nadzemních podlažích má celkovou plochu 212 m2 a stojí na pozemku o rozloze 126 m2. Jedná se o dvojdomek s
celkem čtyřmi apartmány, postavený v roce 1960 a renovován v roce 2018. Tento dvojdomek je rozdělen na dvě jednotky s celkem čtyřmi
apartmány, přičemž ho lze vertikálně oddělit na dvě jednotky. Objekt má dvojí napojení na infrastrukturu. V první polovině dvojdomku naleznete
dva apartmány: apartmán v přízemí o ploše 50 m2, jenž sestává z předsíně, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, jedné ložnice, koupelny s
toaletou, balkonu (6 m2) a terasy (30 m2); apartmán v prvním patře se stejnou dispozicí. Ve druhé polovině dvojdomku se nacházejí také dva
apartmány: apartmán v přízemí (70 m2) s předsíní, obývacím pokojem, kuchyní, jednou ložnicí, koupelnou s toaletou a s dvorkem (12 m2);
studiový apartmán v prvním patře (30 m2) s obývacím pokojem s kuchyňským koutem, koupelnou s toaletou a s terasou (30 m2). Celkem se zde
nachází 7 pokojů (z toho 3 obývací pokoje, 3 ložnice a 1 studio) a 4 koupelny. Dům se prodává zařízený a vybavený klimatizací, je orientovaný
na východní a západní stranu, napojený na vodovodní řád a městskou kanalizaci. Rozloha zahrádky je 7 m2. Vzdálenost do centra města je
zhruba 100 m, k moři a pláži přibližně 200 m.
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